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আমার সন্তারির বয়স 18 বছরর উপিীত হরে কী ঘটরব?

আপনার সন্াননর 18 েম জন্মস্িননর পর, আপস্ন আর োর আইস্ন অস্িিাবক থাকনবন 

না। আইন অনুযাে ী, 18 বছর এবং োর কবস্ি বেস ী সব ব্স্তিনক সক্ষম স্িনসনব 
স্বনবচনা করা িে। আইনে, সক্ষমোর  সংজ্া িনলা স্াস্্নসবা, আস্থ্টক স্বষেসমূি এবং 

জ ীবননর অন্ান্ গুরুত্বপূর্ট কক্ষনরে স্সদ্ান্ গ্রিনরর ক্ষমো।

স্াস্্নসবার কক্ষনরে, কমস্ডনকল স্চস্কৎসার জন্ অবস্িে সম্মস্ে  প্রিাননর ক্ষমোর স্িস্তিনে 

সক্ষমো স্নর্ট ারর করা িে। অবস্িে সম্মস্ে িনলা কমস্ডনকল স্চস্কৎসার সানথ সম্পস্ক্ট ে 

সব সুস্বরা ও ঝঁুস্ক অনুরাবন করনে পারার ক্ষমো। যস্ি আপস্ন মনন কনরন কয 

আপনার সন্ান অবস্িে সম্মস্ে প্রিানন অক্ষম, োিনল আপস্ন োর 18েম জন্মস্িননর পর 
অস্িিাবকত্ব চাওোর স্বষেটি স্বনবচনা করনে পানরন। এটি আপনার প্রাপ্তবেস্ সন্াননক 

কমস্ডনকল কসবা গ্রিনরর সমে সুরক্ষা স্িনে এবং সািায্ করনে পানর।

অভিিাবকত্ব বেরত কী ববাঝায়?

আিালে কে্্ট ক আইন অনযুােী বাবা বা মা অথবা আস্ািাজন ককাননা প্রাপ্তবেস্ ব্স্তিনক 

অস্িিাবকত্ব প্রিান করা িে। এটি িনলা অন্ ককাননা ব্স্তির পক্ষ িনে স্সদ্ান্ কনোর আইস্ন 

অস্রকার স্যস্ন স্ননজর জন্ োর কসরা স্াথ্ট স্বনবচনা কনর স্সদ্ান্ গ্রির করনে “অক্ষম”। সব 

ব্স্তি 18 বছর বেনস উপনীে িনল োনিরনক সক্ষম স্িনসনব স্বনবচনা করা িে। স্াস্্নসবার 

কক্ষনরে, সক্ষমোনক অবস্িে সম্মস্ে প্রিাননর ক্ষমো অথবা ব্স্তির গ্রির করনে সম্মে িওো কসবা 

সম্পনক্ট  পুনরাপুস্র বঝুনে পারার ক্ষমো স্িনসনব সংজ্াস্েে করা িে।

যস্ি আপনার সন্াননর বেস 18 বছনর কপৌঁনছ যাে এবং আপনার মনন িে কয কমস্ডনকল স্সদ্ান্ 

কনোর কক্ষনরে োর এখননা আপনার সািায্ কনো প্রনোজন, োিনল োর সুরক্ষার জন্ আপস্ন 

অথবা অন্ একজন আস্ািাজন প্রাপ্তবেস্ ব্স্তি োর আইস্ন অস্িিাবক স্িনসনব স্নব্টাস্চে িনে 

পানরন। আপনার প্রাপ্তবেস্ সন্াননর সক্ষমো মূল্ােননর জন্ একজন স্�স্জস্িোন এবং একজন 

মনতিত্ত্বস্বি দ্ারা মলূ্ােন সম্পন্ন করার প্রনোজন িনব। 

কারা আইভি অভিিাবক হওয়ার বযাগ্য?

স্নউ ইেক্ট  কটেনর, 18 বছনরর কবস্ি বেসী এবং যুতিরানটের ববর নাগস্রক স্িনসনব 
বসবাসরে কযনকাননা ব্স্তি অস্িিাবক িওোর কযাগ্ িনবন। অপ্রাপ্তবেস্নির অস্িিাবক 
সারাররে োনির মা-বাবা িনে থানকন স্কন্তু একজন আত্ীে অথবা একজন 
আস্ািাজন প্রাপ্তবেস্ ব্স্তিও িনে পানরন। অপরানরর করকড্ট  রনেনছ এমন ককউ 
অস্িিাবক িওোর কযাগ্ নাও িনে পানরন। 

অভিিাবক হওয়ার প্রভক্য়া

অপ্রাপ্তবয়স্ক ব্যভক্তর অভিিাবকত্ব
অস্িিাবক িওোর জন্, আপনানক অবি্ই:

 + অস্িিাবকনত্বর জন্ আিালনে স্পটিিন িাস্খল করনে িনব। 

 + কমস্ডনকল স্সদ্ান্ গ্রিনরর কক্ষনরে আপনার সন্াননর সক্ষমো একজন লাইনসন্সরারী 
স্�স্জস্িোন এবং একজন লাইনসন্সরারী মনতিত্ত্বস্বি দ্ারা মলূ্ােন করানে িনব।

যস্ি এই স্সদ্ান্ গ্িীে িে কয আপনার সন্ান কমস্ডনকল স্সদ্ান্গুনলার জন্ অবস্িে 
সম্মস্ে প্রিানন অক্ষম, োিনল একটি শুনাস্নর আনোজন করা িনব কযখানন আইস্ন 
অস্িিাবক বাছাই করা িনব।

ভবরিষ ধররির অভিিাবকত্ব

সামস্েক অস্িিাবকত্ব জরুস্র অবস্াে প্রিান করা িে যখন ককাননা ব্স্তি োর স্ননজর 
স্সদ্ান্ গ্রিনর অক্ষম িন। সামস্েক অস্িিাবকত্ব োৎক্ষস্রকিানব অনুনমািন করা যাে 
এবং স্নউ ইেক্ট  কটেনর 60 স্িন পয্টন্ স্ােী িে। 

টে্ান্ডবাই গাস্ড্ট োনস্িপ ককাননা ব্স্তিনক একজন অপ্রাপ্তবেনস্র সামস্েক অস্িিাবকত্ব 
প্রিান কনর যখন মা-বাবা কসই অপ্রাপ্তবেনস্র কিখানিানা করনে পানরন না। এটি 
সারাররে ঘনর থানক যখন মা-বাবা অসুস্ িন অথবা মেু্্বরর কনরন।

স্পটিিন িাস্খল করার জন্ প্রনোজন ীে সব েথ্ আপস্ন স্ননচ কিো স্নউ ইেক্ট  
কটের ককার্ট স ইনলক্ট্রস্নক �াইস্লং (NYSCEF) ওনেবসাইনর পানবন:

http://www.nycourts.gov/courthelp//Guardianship/basics.shtml

িব্দরকাষ

বৃভধিগত অক্ষমতা: একটি অসুস্ো যা ককাননা ব্স্তির অবস্িে সম্মস্ে প্রিাননর 
ক্ষমোনক সীস্মে কনর ক�লনে পানর। এই অসুস্ো বিিনব কিখা কিে এবং স্িক্ষা, 
িাষা, আচরর এবং/অথবা িারীস্রক বস্্দ্র সানথ সম্পস্ক্ট ে িনে পানর। 

অভিিাবকত্ব: একটি স্িশু, একজন অক্ষম প্রাপ্তবেস্ ব্স্তি অথবা ব্স্দ্গেিানব 
প্রস্েবন্ী ককাননা প্রাপ্তবেস্ ব্স্তির স্িক্ষা, আস্থ্টক অবস্া এবং কমস্ডনকল কসবার 
ব্াপানর আইন ককাননা ব্স্তিনক কয অস্রকার স্িনে থানক। 

অভিিাবক: 18 বছর বা োরনচনে কবস্ি বেসী ককাননা ব্স্তি যার একটি স্িশু, 
একজন অক্ষম প্রাপ্তবেস্ ব্স্তি অথবা ব্স্দ্গেিানব প্রস্েবন্ী ককাননা প্রাপ্তবেস্ ব্স্তির 
স্িক্ষা, আস্থ্টক অবস্া এবং কমস্ডনকল কসবার ব্াপানর স্সদ্ান্ গ্রিনরর ক্ষমো রনেনছ।

স্াস্্যরসবা প্রভসি: ককাননা ব্স্তি স্ননজ স্সদ্ান্ স্ননে না পারনল োর পক্ষ কথনক 
স্াস্্নসবা সংক্ান্ স্সদ্ান্ গ্রিনরর জন্ স্েস্ন কয ব্স্তিনক কবনছ কনন। 

অক্ষম প্রাপ্তবয়স্ক ব্যভক্ত: 18 বছর বা োরনচনে কবস্ি বেসী ককাননা ব্স্তি স্যস্ন 
স্ননজর জন্ স্সদ্ান্ গ্রিনর অক্ষম।

অবভহত সম্মভত: প্রাপ্ত পস্রনষবার ঝঁুস্ক ও সুস্বরাসমিূ সমূ্পর্টিানব বনুঝ স্ননে প্রিান 
করা অনমুস্ে। 

অভিিাবক ভিযকু্ত করার জি্য ভপটিিি: ককাননা অপ্রাপ্তবেস্, অক্ষম প্রাপ্তবেস্ ব্স্তি 
অথবা বস্্দ্গেিানব প্রস্েবন্ী ককাননা প্রাপ্তবেস্ ব্স্তির অস্িিাবক িওোর জন্ 
প্রনোজনীে কাগজপরে।

বপাষ্য বা ওয়ারদে : একজন অস্িিাবক কয ব্স্তির জন্ স্সদ্ান্ গ্রির কনর থানকন। 
স্েস্ন একজন অপ্রাপ্তবেস্, বস্্দ্গেিানব প্রস্েবন্ী ককাননা প্রাপ্তবেস্ ব্স্তি অথবা 
অক্ষম প্রাপ্তবেস্ ব্স্তি িনে পানরন।


